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Z plazmatycznego Centrum Galaktyki zwracamy się do wszystkich mieszkańców planety
Ziemi, by przekazać wam przesłanie nadziei i miłości.
Znajdujecie się w zwrotnym punkcie ewolucji galaktycznej, co pociąga za sobą przyspieszenie
oraz przemianę parametrów energetycznych, wibracyjnych i ewolucyjnych waszego Układu
Słonecznego, jednego z peryferyjnych układów tej Galaktyki. Wszystko na waszej planecie jest
podporządkowane programom przemiany wzorców ewolucyjnych, które wykreują odmienną wizję
egzystencjalną i ewolucyjną. Nie jesteście sobie w stanie nawet wyobrazić skutków psychicznych,
emocjonalnych oraz duchowych, jakie spowoduje zmiana ewolucyjna, której podlegacie w sposób
nieunikniony i nieubłagany. Wszystkie procesy wzrastania i transformacji zachodzą poprzez fizyczne,
psychiczne i emocjonalne działania wpływając na perspektywę postrzegania samego życia oraz
ewolucji. Gdy przyjrzycie się uważnie jakiemukolwiek zdarzeniu zachodzącemu w świecie przyrody,
dostrzeżecie, że wszystko doświadcza przemiany określającej stopniowo cechy charakterystyczne i cel
tego doświadczenia. Nasienie każdej rośliny na początku jest bezkształtne i nie przedstawia cech
charakterystycznych królestwa roślin. Jednak dzięki boskiej energię mutacji i ewolucji przechodzi
przez różne etapy rozwoju, aż do uzyskania pełni swej właściwej formy. Odnosi się to do wszystkich
królestw przyrody, jak również sfer kosmicznych. Wszystko rozpoczyna się od boskiej cząstki
kiełkowania i stopniowo rośnie przemieniając się aż do zamanifestowania swojej pełni i celu życia.
Analogicznie wy, jako ludzie, nie jesteście oddzieleni od takiego procesu zmiany ewolucyjnej,
ponieważ stanowi on część samego życia oraz boskiej ekspresji wszechświata będącego w procesie
rozszerzania się i nieustannej przemiany. Proces ten jest manifestacją boskiej energii zawartej w każdej
świadomej, atomowej i subatomowej cząstce życia, która, współdziałając z energią twórczą, kreuje
boski fenomen życia i ewolucji. Konsekwencją jest transformacja, jakiej wasza cywilizacja i planeta
obecnie doświadczają. Zmieniają się same parametry ewolucji, ponieważ konieczne jest duchowe
przekształcenie, które wpłynie na wasze postrzeganie, uczucia, myśli i zachowania.
Doświadczany przez was kryzys społeczny jest syntezą procesu ewolucji, w którym wzorce
duchowe zostały wyparte przez bardzo ograniczoną perspektywę egzystencjalną. Moralne, etyczne i
duchowe zasady są na Ziemi w zaniku, dlatego, że większość ludzi wybiera wsteczne parametry życia i
ewolucji, a ich szkodliwe skutki są dla waszej cywilizacji bardzo widoczne. Chciwość, niezgoda,
agresja, eksploatacja środowiska oraz bliźnich stanowią dowody braku wrażliwości. Jako istoty
nieśmiertelnego światła, zawarliście umowę z inwolucyjnymi wzorcami, które podstępnie
zainstalowały się w waszej tkance społecznej i wewnętrznej strukturze na mocy waszego wyboru. Nie
jesteście ofiarami żadnego kosmicznego ani rządowego spisku, ponieważ poprzez waszą bierność
daliście swoje przyzwolenie, by ludzkie i kosmiczne czynniki inwolucyjne przeniknęły do systemów
społecznych. Nie istnieje żadna istota ani ludzka zbiorowość, która mogłaby nie stosować się do
boskich praw życia i ewolucji bez narażenia się na proces korekty. Skutki przekraczania tych praw
mają bardzo bolesne konsekwencje. Jednak to skuteczna terapia prowadząca do tego, by wasza

ludzkość odzyskała mądrość i duchową wrażliwość utraconą na własne życzenie.
Większość ludzkości oddaje moc wyboru wstecznym i zgubnym wartościom, koncepcjom,
zwyczajom i zachowaniom, które mają konsekwencje na mocy karmicznych i ewolucyjnych praw
równoważenia. Wasza cywilizacja ciągle nie pojęła w pełni funkcjonowania prawa przyczyny i skutku,
które nieprzerwanie działa we wszystkich sferach kosmicznych jako mechanizm naprawy i duchowego
wzrostu. Niszczycielskie efekty łamania boskich praw wyrażają się na Ziemi poprzez głębokie kryzysy
społeczne, wstrząsy psychiczno-emocjonalne, konflikty wojenne, brak stabilizacji oraz zbiorowy
chaos.
J
ako istoty światła, posiadające moc wolnej woli i wyboru, zawsze macie możliwość
kultywowania wartości duchowych albo rezygnacji z nich i łamania etycznych, moralnych i
duchowych praw uniwersalnych. Jest to część waszej genetyki ewolucyjnej i klucz do ewolucji oraz
wznoszenia duchowego. Oczywiście skłonności do nadużyć stanowią przeszkodę, z którą wszyscy
musicie się skonfrontować i pokonać ją, by móc połączyć się z waszą Istotą Boską i z Nieskończonym
Stwórcą przejawiającym się, gdy w waszym społeczeństwie panuje harmonia, pokój, miłość oraz
braterstwo.
Jako cywilizacja znajdujecie się na szczycie upadku etycznego, moralnego i duchowego, co
przejawia się w sposobie, w jaki wchodzicie w relacje z waszymi bliźnimi oraz z ekosystemem
będącym wskaźnikiem zdrowia oraz duchowej wrażliwości cywilizacji. Toksyczne osady psychiczne i
emocjonalne są cały czas wchłaniane przez sferę planetarną, wpływając tym samym na wasze
otoczenie i środowisko.
Kryzys duchowych wartości zauważalny w tej sekwencji ewolucji niesie wam chaos, niezgodę i
strach niszcząc psychiczne, emocjonalne i duchowe zasoby. Kiedy człowiek wyrzeka się swej
duchowej tożsamości, wyłania się aspekt instynktowny cechujący niższe gatunki życia. Wszyscy, bez
wyjątku, działacie jako mechanizm przemiany geofizycznej, energetycznej i wibracyjnej Ziemi i
wchłaniacie balast energetyczno wibracyjny emitowany przez Gaję. Chaos polityczny, społeczny i
ekonomiczny osiąga punkt krytyczny. Stanowi wynik deprawacji duchowej tożsamości oraz wyraz
nieświadomości i ignorancji człowieka.
Większość ludzi zapomniała, że dzielicie przestrzeń ewolucyjną z innymi, niższymi gatunkami
życia, które również są istotami światła w stanie ewolucji, a które ignorujecie, maltretujecie i
niszczycie bez wyrzutów sumienia ani litości. Nie jesteśmy w stanie wyliczyć wszystkich aktów
okrucieństwa, których ludzkie istoty dopuszczają się każdego dnia w stosunku do swych bliźnich,
planety oraz wszelkiego życia na niej. Powinniście zrozumieć, że taka postawa powoduje
dysfunkcjonalność, wymagającą zrównoważenia, by rozsądek, solidarność i duchowa wrażliwość
powróciły na planetę Ziemię. Jakże często ludzie zachowują się jak pozbawione rozsądku istoty
kierujące sie instynktem i namiętnościami. Jako cywilizacja zatraciliście umiejętność rozróżniania
pomiędzy tym, co etyczne i możliwe do przyjęcia a tym, co nieetyczne i nie do zaakceptowania.
Aborcja, rzeź zwierząt w celu ich spożywania przez okrutne, pozbawione sumienia istoty ludzkie,
zatrucie środowiska… a wszystko, by zadowolić chciwość przywódców i potrzeby konsumpcyjne
nieodpowiedzialnych obywateli… seksualne wykorzystywanie nieletnich, prostytucja kobiet, handel
embrionami, eksperymenty genetyczne na zwierzętach i ludziach, szkodliwe dla zdrowia genetyczne
modyfikowanie żywności, rytuały satanistyczne… To lista czynów niezgodnych z kosmicznymi
prawami, zaprzeczających życiu i Najwyższemu Stwórcy.
Miliony ludzi pozbawione są podstawowych środków do życia, a zasoby Ziemi łupione przez
mniejszość o nienasyconej manii wielkości. Zanik wartości i degradacja są instalowane w umysłach
młodzieży i znacznej części ludności na świecie. Tylko niewielki sektor operatorów światła protestuje
przeciwko takiej zniewadze zasad etycznych i moralnych oraz duchowej apatii reszty - zagubionej,

przygnębionej i niesprzeciwiającej się podobnym wypaczeniom.
J
ak możecie zauważyć, powyższa analiza jest dość niepokojąca. Efekty takiego postępowania z
pewnością dotkną cywilizacji przejawiającej ignorancję wobec Nieskończonego Stwórcy i Jego
kosmicznych praw. Nie wydaje się to wam egzystencjalnym i duchowym absurdem? Wyzwolenie jest
w waszym zasięgu, a jednak wydaje się, że historia się powtarza, a wy narażacie się na doświadczenie
mechanizmu ewolucyjnej korekty, aby wasza ludzkość w końcu odzyskała rozsądek i wrażliwość
duchową. Znajdujecie się na wielkim ewolucyjnym rozdrożu, a decyzje, które podejmiecie i
przejawione postępowanie będą tym, co wpłynie na waszą ewolucyjną przyszłość. W ostateczności,
kryzysy ewolucyjne są mechanizmami używanymi przez Wszechświat i Nieskończonego Stwórcę, by
ocalić ludzkość z duchowej śmierci i ustanowić uniwersalne wzorce obowiązujące w światach
duchowej ewolucji.
Teraz dawana jest wam sposobność, by przeistoczyć się w istoty ewolucyjnego światła lub
istoty człekokształtne pogrążone w stanie regresji ewolucyjnej, która wyłączy was z rzeczywistości
kosmicznej na tysiące lat na planetach niższej ewolucji. Nasze wysiłki, aby wprowadzić wibracyjne
wzorce piątego wymiaru są oczywiście kontynuowane, lecz po wyczerpującej analizie dochodzimy do
wniosku, że tylko mniejszość będzie w stanie je w pełni zintegrować. Nie oznacza to selekcji, lecz
tylko wasz indywidualny wybór, ponieważ nie wszyscy wibrujecie na tym samym poziomie
ewolucyjnym. Oczywiście, operatorzy światła proszeni są, by stale zwiększali swe wysiłki i własnym
przykładnym postępowaniem oddziaływali na jak największą liczbę osób dotkniętych wirusem zastoju
oraz inwolucji. Ważne, abyście zrozumieli, że nasza oferta duchowego wznoszenia nie spotyka się z
wielkim zainteresowaniem w waszym systemie społecznym. Tylko mniejszość w pełni włączona jest w
proces wzniesienia, inni zaś znajdują się w ewolucyjnej śpiączce i wybierają oddzielenie od tego
wielkiego daru wyzwolenia i wznoszenia duchowego.
My jednak nadal pracujemy, by podnosić poziom świadomości i duchowej wrażliwości. Nigdy
nie tracimy nadziei na to, że wirus wyzwolenia rozsieje się po całej planecie. Kryzys, zaprojektowany
przez nas, ma uaktywniać wrażliwość ludzi pogrążonych w duchowym śnie oraz przyspieszać proces
wznoszenia. Nasze siły kosmiczne są w pełni aktywne kontrolując wydarzenia, jakie mają i będą miały
miejsce na waszej planecie. Zapraszamy was, abyście zainwestowali dodatkową energię w proces
głębokiego oczyszczenia cieni oraz integrację wodnikowych wzorców duchowych.
Nie pozwalajcie, aby strach panował nad wami. Kryzys ewolucyjny jest tylko terapią, którą
wasze Wyższe Ja oraz Wyższe Ja planetarne stosują, by wznieść się ponad duchową i ewolucyjną
śmierć, której podlegaliście. Jeśli jesteście zsynchronizowani z planem boskim, otrzymacie środki i
prowadzenie we wszystkim, co będzie się działo. Zwróćcie się do waszego wnętrza i wezwijcie
obecność Nieskończonego Stwórcy nadzorującego i projektującego scenę kosmiczną i ewolucyjną
waszej planety oraz wszechświata. Ponowne połączenie i pojednanie z Bogiem są niezbędnymi
warunkami w waszej dynamice duchowego wzrostu, by nadchodząca lawina energetyczna i wibracyjna
nie wyrządziła wam żadnej krzywdy.
Oto jest nasze przesłanie nadziei. Prosimy, byście je rozważyli i zaangażowali się bez
zastrzeżeń w proces planetarnej i ludzkiej przemiany ewolucyjno-duchowej. Przekazujemy wam
modlitwę-wezwanie do ponownego połączenia i komunii z Nieskończonym Stwórcą. Powinniście
mówić ją trzy razy dziennie w stanie głębokiego skupienia. Stopniowo, dzięki niej będziecie coraz
bardziej doświadczać Boskiej Obecności w waszym życiu.

WEZWANIE DO OJCA KOSMICZNEGO

Wzywam, proszę i błagam o przypływ boskiej łaski w odpowiedzi na wołanie mojej
Esencjonalnej Istoty, która pragnie odczuwać twórczą obecność Kosmicznego Ojca wibrującą w
moim wnętrzu.
Boskie Serce, przemień się w sanktuarium pokoju, miłości i szczęścia, w którym będę wielbić
Uniwersalnego Boga, by mnie prowadził i chronił od wszelkich zniekształceń w moim wnętrzu i
wchłanianych z zewnątrz.
Nieskończony Wieczny Boże, zlej Twą Łaskę i Moc na istotę światła, która korzy się przed Twym
dostojeństwem i błaga, byś przepełnił ją Swą łaską, współczuciem i bezgraniczną miłością.
Kosmiczny Ojcze, pomóż nam odczuwać Ciebie w naszych sercach i umysłach, byśmy pod Twoją
pełną miłości opieką integrowali wzorce miłości uniwersalnej.
Jesteśmy Twymi ukochanymi dziećmi i pragniemy wibrować we współdziałaniu z Twym pełnym
miłości światłem, pokojem i harmonią, którymi obdarzasz wszystkich pragnących żyć w zgodzie
z uniwersalnymi, boskimi prawami życia i ewolucji.
Pragniemy, byś nam błogosławił i obdarzał siłą oraz inteligencją duchową niezbędną do realizacji
Twoich boskich planów i przejawienia Twej miłości, szacunku i bezwarunkowej służby.
Jesteśmy gotowi służyć Tobie, szanować Cię i wielbić, ponieważ to Ty stworzyłeś nas jako
ekspansję Swego boskiego serca wypełnionego dobrocią i nieskończoną miłością.
Dziękujmy Ci Uniwersalny Ojcze za danie nam możliwości służenia Tobie, wielbienia Cię i
szanowania poprzez nasze słowa, myśli oraz boskie działania. Prosimy pobudzaj nas do
wyrażania Tobie naszej miłości oraz bezwarunkowego, absolutnego oddania Twoim boskim
zamierzeniom.

